Drodzy Mieszkańcy Gminy Zakrzewo,
na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
życzymy Wam zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności,
aby magiczny klimat świąt dodał uroku spotkaniom
przy świątecznym stole.
Niech nie zabraknie w Waszych domach
serdeczności, życzliwości i miłości.
Na Nowy Rok 2018 życzymy pogodnych chwil,
motywacji do realizacji podjętych działań
i spełnienia najskrytszych marzeń.
Przewodniczący

Wójt

Rady Gminy Zakrzewo

Gminy Zakrzewo
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50 lat razem

Siedem par małżeńskich z Gminy Zakrzewo obchodziło
Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji w piątek
24 listopada odbyło się uroczyste spotkanie w Dworze Biesiadnym w Zakrzewie. Szanownych Jubilatów podjęli: Wójt Gminy
Zakrzewo Pan Artur Nenczak, Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo Pan Wiesław Szczepański oraz Kierownik USC Marzena Kotas. W czasie uroczystości Jubilatom zostały wręczone
medale, kwiaty, dyplomy okolicznościowe i prezenty.
Wyrazem największego szacunku i uznania ogromnej
wartości tego wspaniałego Jubileuszu jest przyznanie przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Parom małżeńskim Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Po ceremonii zabrał głos Przewodniczący Rady Gminy
Zakrzewo, który oprócz życzeń złożonych Jubilatom wyraził swój szacunek i uznanie wobec „ludzi silnych w miłości”.
Następnie przemawiał Wójt Gminy Zakrzewo, który swoje
wystąpienie poświęcił głównie tolerancji i szacunkowi w rodzinie oraz złożył życzenia Jubilatom. Piękne życzenia oraz
słowa uznania dla Jubilatów skierował ks. Paweł Kacprzak
Proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Zakrzewie.
Po części oficjalnej Grono Jubilatów i Gośce zostali zaproszeni na uroczystą kolację. Oprawa muzyczna przy takich
uroczystościach okazała się niezbędna. Za efektowny występ
Zespołowi „RETRO” działającemu przy Domu Kultury w Zakrzewie wszyscy serdecznie dziękujemy.
Jubilaci uczcili uroczystość symboliczną lampką wina,
które zostało ufundowane przez Państwa Stępkowskich,
a następnie zaśpiewano tradycyjne „Sto lat”.
Spotkanie odbywało się w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego
należą do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim

Zostały wyróżnione Pary:

1. Państwo Henryka i Zdzisław Kujawowie z Kolonii Bodzanowskiej
2. Państwo Halina i Leon Michalakowie z Sędzina
3. Państwo Danuta i Józef Nowakowie z Michałowa
4. Państwo Irena i Stanisław Reginowie z Michałowa
5. Państwo Marianna i Stanisław Rymarkiewiczowie z Michałowa
6. Państwo Henryka i Jan Stępkowscy z Siniarzewa
7. Państwo Emilia i Zbigniew Trajderowie z Sędzina-Kolonii

wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się
zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co zostało osiągnięte
w ciągu wspólnego życia. Wspólne 50 lat to wzór i piękny
przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
Dziękuję Szanownym Jubilatom za udział w uroczystości
i życzę wszystkiego co najlepsze, zdrowia, szczęścia, samych
pogodnych dni na dalszej drodze życia oraz przeżywania
w pomyślności kolejnych rocznic swojego ślubu.
M. Kotas
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Państwo
Emilia i Zbigniew Trajder

Państwo
Marianna i Stanisław Rymarkiewicz

Państwo
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Państwo
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Państwo
Danuta i Józef Nowak

Pani Henryka Stępkowska
z córką Mirosławą
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35-lecie Reaktywacji Gminy Zakrzewo
Z okazji przypadającej w tym roku 35. rocznicy Reaktywacji Gminy Zakrzewo
składamy wszystkim Mieszkańcom serdeczne życzenia, by w Naszej Małej Ojczyźnie
nigdy Nam nie zabrakło zapału w realizacji zamierzeń i ambitnych planów
dotyczących rozwoju Gminy, a Gościom życzymy miłych chwil spędzonych
na Naszej ziemi oraz niezapomnianych wrażeń.
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Zakrzewo

Wybory uzupełniające do Rady
Gminy Zakrzewo
8 października 2017 r. w Gminie Zakrzewo odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Zakrzewo, po uprzednim
złożeniu mandatu przez radnego z okręgu wyborczego nr 1
w Zakrzewie. W wyborach startowało dwóch kandydatów:
Pani Ewa Gmińska z Komitetu Młodzi Dla Gminy Zakrzewo
i Pan Krzysztof Sznajder z Komitetu Gmina Dla Mieszkańców. Głosowanie odbyło się w dwóch obwodach z siedzibą
w Domu Pomocy Społecznej i Domu Kultury. Uprawnionych
do głosowania było 220 wyborców, a udział w wyborach
wzięło 107 osób. Do Rady Gminy w Zakrzewie wybrana została Pani Ewa Gmińska, zyskując 58 głosów.
M. Słomczewska

Z obrad Rady Gminy
6 listopada 2017 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy. Na
Sesji tej Pani Ewa Gmińska, która w dniu 8 października br.
została wybrana Radną w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 1 w Zakrzewie, złożyła ślubowanie.
Radni zapoznali się z informacją z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacjami o składanych
oświadczeniach majątkowych przez radnych, kierowników
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych i o stanie realizacji zadań oświatowych w latach 2016/2017.
Radni podjęli dziesięć uchwał w sprawie:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakrzewo na 2017 r.,
2) 	obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2018 rok, która została obniżona do kwoty 50 zł,
3) 	określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień w tym podatku na 2018 r.,
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.,
5) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Zakrzewo, która wynosi 4,36 zł za
1 m3 ścieków,
6) 	przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sędzinie,
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół
w Zakrzewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
w Zespole Szkół w Zakrzewie,
9) wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie Sędzina wchodzącej w skład zasobu gminy
Zakrzewo,
10) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów.
U.S.

Projekt budżetu na rok 2018

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1529) „Zarząd
jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada
projekt uchwały budżetowej: 1) organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego, 2) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada
roku poprzedzającego rok budżetowy”. W myśl cytowanego
przepisu Wójt Gminy Zakrzewo opracował projekt budżetu
Gminy Zakrzewo na rok 2018.
Przewidywane dochody na rok 2018 wynoszą
16 153 443,00 zł, a wydatki 17 403 443,00 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 1 250 000,00 zł.
Poza zadaniami bieżącymi (pomoc społeczna, edukacja
publiczna, zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie
ścieków komunalnych, gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne), zaplanowano m.in. takie inwestycje jak:
„Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo”,
„Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb. Bachorza – Narkowo”, „Przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie”, „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii
na terenie gminy Zakrzewo”, „Budowa świetlicy wiejskiej
z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo”.
E.M.

Budżet za I półrocze 2017

Plan dochodów wynosił 15 581 585,56 zł, a realizacja
8 916 309,87 zł, czyli 57,22%.
Plan wydatków wynosił 18 041 499,56 zł, a realizacja
7 858 508,01 zł, co stanowi 43,56%.
Budżet na rok 2017 ma zaplanowane 2 189 914,00 zł
deficytu, a po I półroczu uzyskano nadwyżkę w wysokości
1 058 801,86 zł.
Zadłużenie na 30 czerwca 2017 roku wynosiło 75 385,00 zł
i stanowiło 0,5% w stosunku do dochodów Gminy Zakrzewo.
Na koniec 2017 roku zadłużenie będzie wynosiło 18 891,00 zł.
W I półroczu 2017 roku został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o przyznanie pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej Zakrzewo – Kuczkowo – Sędzin”. Planuje się zaciągnąć pożyczkę
w wysokości 1 185 092,00 zł.
W I półroczu 2017 roku Gmina Zakrzewo uzyskała refundację środków z poprzedniego roku za zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160625C Zakrzewo ul. Osiedlowa
– 432 mb.” w kwocie 467 082,00 zł.
E.M.
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Podatki w Gminie Zakrzewo

Na obszarze Gminy Zakrzewo stawka podatku rolnego
w 2018r. wynosi 50,00 zł za 1 dt.
Na obszarze Gminy Zakrzewo stawka podatku leśnego
w 2018r. wynosi 197,06 zł za 1 m3.
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na obszarze Gminy Zakrzewo w 2018r.
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,12 zł od 1m² powierzchni.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 10,00 zł od 1 m2 – powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 3,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3. od budowli
2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3
i ust. 3‑7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych.
Akcyza
W 2018r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada
2017r. /Dz.U. z 2017 r., poz. 2215/
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POMOC DLA POSZKODOWANYCH
W WYNIKU NAWAŁNICY
W dniach od 31.08.2017 r. do 10.09.2017 r. na terenie
Gminy Zakrzewo prowadzona była zbiórka publiczna na rzecz
poszkodowanych w wyniku nawałnic z dnia 11.08.2017 r. na
12.08.2017 r.
Zbiórka ogłoszona była przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Zakrzewo „RAZEM”. Zgłoszenie zbiórki do
właściwego organu, tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, dokonało stowarzyszenie, uzyskując pozwolenie pod nr 2017/3683/OR.
W wyniku zbiórki, w której uczestniczyli sołtysi oraz
członkowie stowarzyszenia, zebrano kwotę 7784,69 zł.
Dodatkowo osoby mogły dokonywać wpłat bezpośrednio na konto stowarzyszenia tytułem pomoc dla poszkodowanych po nawałnicy. Z wpłat uzyskano kwotę 1150,00 zł.
Ogółem suma ze zbiórki wynosi 8934,69 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku do pomocy zgłosił rodzinę, która w wyniku nawałnicy straciła znaczą część dorobku. Uszkodzeniu uległ w całości dach, zalało wszystkie pomieszczenia w domu, sprzęt gospodarstwa
domowego, meble, instalację elektryczną. Stan mieszkania
uniemożliwia jego użytkowanie, rodzina otrzymała kontener
mieszkalny, w którym obecnie przebywa. Rodzina otrzymała
także kwotę 4467,35 zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie do pomocy zgłosił rodzinę, której podczas nawałnicy
dom uległ zniszczeniu w 49%. W 100% został zerwany dach,
przemokły stropy, zalane zostało całe wnętrze. Stan mieszkania uniemożliwia jego użytkowanie, rodzina mieszka w przyczepie kempingowej. Rodzina otrzymała pomoc w wysokości
4467,34 zł.
Powyższe kwoty zostały przekazane na wskazane przez
rodziny konta bankowe.
9.11.2017 r. Wójt Gminy Zakrzewo, Przewodniczący Rady
Gminy oraz delegacja sołtysów odwiedziła rodziny w ich
miejscowościach. Delegacja gościła u gospodarzy poszczególnych gmin. Podczas spotkania z Wójtem gminy Sicienko
Panem Janem Wachem oraz Burmistrzem gminy Koronowo Panem Stanisławem Gliszczyńskim dyskutowano o skali
problemów, jakie pozostały do rozwiązania po przejściu nawałnicy. Rozmawiano o pomocy udzielanej poszczególnym
rodzinom, o ich sytuacji bieżącej, a także o planach na najbliższe miesiące.

M.R.

Radosnych, niezwykłych,
pełnych ciepła i życzliwości
Świąt Bożego Narodzenia,
wolnych od trosk i obowiązków
dnia codziennego,
a w nadchodzącym
Nowym Roku 2018 wielu pięknych niespodzianek,
sukcesów i spełnienia wszelkich pragnień
życzy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Zakrzewo
Radna Powiatu Aleksandrowskiego
Mariola Banaszkiewicz

Zniszczenia okazały się ogromne. Rodziny opowiadały, w jaki sposób radzą sobie w tej trudnej sytuacji. Wyrażały głęboką wdzięczność za wsparcie oraz zaangażowanie
w udzielenie pomocy.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Sędzin przygotowała paczkę ze słodyczami oraz maskotkę strażaka
dla 10-letniej dziewczynki, która wraz z rodzicami mieszka
w kontenerze. Był to miły gest młodzieży, która w ten sposób
chciała wyrazić swoje współczucie i chęć pomocy poszkodowanym.
Składamy serdeczne podziękowania sołtysom oraz wszystkim ofiarodawcom za okazaną pomoc, zrozumienie i empatię
dla poszkodowanych w wyniku przejścia nawałnicy.
M. Podobieńska
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Awans zawodowy
Przepisy prawa oświatowego przewidują cztery stopnie
awansu zawodowego nauczycieli: stażysta, kontraktowy,
mianowany i dyplomowany. Nauczyciel rozpoczynający pracę ma stopień nauczyciela stażysty. Kolejne stopnie awansu
zawodowego, po spełnieniu warunków określonych w Karcie Nauczyciela, nadaje:
• nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły;
• nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego – organ prowadzący szkołę;
• nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
W bieżącym roku przeprowadzone zostało u nas postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego. Wójt Gminy
nadał ten stopień awansu Pani Annie Bachcie – nauczycielowi Zespołu Szkół w Zakrzewie.

Troje nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie powiększyło grono nauczycieli dyplomowanych. Stopień ten ma u nas obecnie 27% nauczycieli, 65% to nauczyciele mianowani, 7% kontraktowi, natomiast 1% stażyści.
Z każdym rokiem zwiększa się liczba nauczycieli z wyższym
stopniem awansu zawodowego, co oznacza, że mamy kadrę
pedagogiczną bardziej doświadczoną i wykwalifikowaną.
A. Cerak

Sprawozdanie z XXVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej
– Aleksandrów Kujawski
9 listopada 2017 roku w Sali Kominkowej Zespołu Szkół
Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim odbyła się XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej – eliminacje powiatowe. Jak co roku impreza ta cieszy się dużym
zainteresowaniem ze strony rolników z powiatu aleksandrowskiego. Konwencja wydarzenia jest ciekawa, duch rywalizacji
wśród młodych rolników jest wiecznie żywy, dlatego chętnie
uczestniczą oni w tym przedsięwzięciu. Nie bez znaczenia są
również nagrody, które można zdobyć za wykazanie się swą
wiedzą, a które w tym roku, dzięki licznym sponsorom, były
okazałe. Organizatorem Olimpiady jest Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Za organizację eliminacji powiatowych odpowiada Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego (PZDR) w Aleksandrowie Kujawskim.
W olimpiadzie mogli startować rolnicy z terenu powiatu aleksandrowskiego, właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby
gospodarujące z rodzicami. Mogły to być osoby prowadzące
własną dodatkową działalność w ramach gospodarstwa rolnego. Nie mogły natomiast uczestniczyć w Olimpiadzie osoby pracujące dodatkowo poza gospodarstwem oraz uczniowie szkół i uczelni dziennych. Istnieje również ograniczenie
wiekowe. Uczestnicy musieli spełnić kryterium wieku od 18.
do 40.roku życia.
W Olimpiadzie uczestniczyło 15 rolników z terenu powiatu aleksandrowskiego, w tym aż 5 osób z gminy Zakrzewo.
Musieli oni zmierzyć się z pisemnym testem, który składał
się z 40 pytań jednokrotnego wyboru przygotowanych przez
specjalistów zakładowych ODR z Minikowa, Przysieka i Zarzeczewa. W skład Komisji Konkursowej, którą powołała Anna
Dykczyńska kierownik PZDR w Aleksandrowie Kujawskim,
weszły następujące osoby: Pan Piotr Maciejewski (Kierownik
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa), Pan Wojciech Marjański (Wicestarosta Aleksandrowski), Pan Andrzej Nowicki (Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim) oraz przewodnicząca Pani
Anett Wejner-Wiśniewska (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego). Stopień trudności był wysoki, jak co
roku, a rywalizacja o najlepsze miejsca duża. Komisja zorganizowała dwie ustne dogrywki o miejsca II i III oraz o IV
i V. Dogrywki te są zawsze ciekawym elementem Olimpiady,
wzbudzają wiele emocji, podsycają ducha zdrowej rywalizacji. Laureatem I miejsca i zdobywcą największej liczby
punktów okazał się Pan Adam Gralak z Kobielic (gmina
Zakrzewo). Będzie on reprezentował powiat aleksandrowski
w Finale Wojewódzkim Olimpiady, który odbędzie się 23 listopada 2017 roku w Przysieku. Miejsce II zajął Pan Sławomir
Jaskólski z Kaniewa (gmina Bądkowo), III i V miejsce wywalczyli również mieszkańcy Gminy Zakrzewo, Pan Arkadiusz Kaźmierczak z Sędzina-Kolonii oraz Błażej Dzioba
z Ujmy Dużej. Ponadto startowały również Panie: Iwona
Jaskólska z Kobielic oraz Monika Kudłak z Sędzina.

W trakcie Olimpiady odbyło się również szkolenie na temat
„Nawozy nowej generacji w uprawach rolniczych”. Przewidziano również czas na krótkie wystąpienia sponsorów. Dzięki
ich wsparciu Olimpiada co roku zachęca młodych rolników
z terenu powiatu aleksandrowskiego do uczestnictwa w niej,
a tym samym do pogłębiania wiedzy w dziedzinie rolnictwa.
Wsparcia udzieliło wiele podmiotów, wśród nich hojnymi
sponsorami byli Gmina Zakrzewo oraz lokalni przedsiębiorcy:
Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MASDROB
z Siniarzewa – tegoroczny zdobywca tytułu Mistrza Agroligi
w kategorii Przedsiębiorstwa oraz AGROPOL Zakrzewo.
Anna Dykczyńska
Kierownik PZDR w Aleksandrowie Kujawskim

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI
SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!

Sprawdź ważność
dowodu osobistego
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „UŚMIECH MALUCHA” W ZAKRZEWIE
Święto Kubusia Puchatka
13 października w przedszkolu
świętowano urodziny Kubusia Puchatka. Z tej okazji każde dziecko przyniosło do przedszkola pluszaki, książeczki
i zabawki związane z bajką o Puchatku.
„Puchatkowy” dzień obfitował w wiele
atrakcji. Dzieci rozwiązywały zagadki
związane z mieszkańcami Stumilowego
Lasu, kolorowały postać Kubusia Puchatka, zatańczyły „Kubusiowy” taniec
oraz wysłuchały bajki o przygodach
Kubusia i jego przyjaciół. Nie zabrakło
również czasu na małe co nieco, czyli
urodzinowy tort.

Dzień Marchewki
20 października w przedszkolu obchodzono Dzień Marchewki. W tym
dniu w ubiorach przedszkolaków dominował kolor pomarańczowy. Solenizantkę przywitano piosenką „Na marchewki urodziny”. Następnie odbyły się
konkursy i zabawy muzyczno-ruchowe,
oczywiście z marchewką w roli głównej.
Nie zabrakło również rozmów o charakterze prozdrowotnym, które pokazały, jak wiele dzieci wiedzą na temat
wartości odżywczych tego warzywa.
Na koniec dzieci chrupały marchewkę,
zjadły marchewkowe ciasto oraz wypiły sok marchewkowy. Po takiej dawce
witamin, śmiechu i zabawy na pewno
wszystkie przedszkolaki będą zdrowe
i uśmiechnięte.

śmy nie tylko do rysowania i kolorowania, ale również do zabaw matematycznych. Nie wiadomo kiedy, a szary
listopadowy dzień pomalowaliśmy na
„niebiesko, fioletowo, żółto, różowo,
zielono i pomarańczowo”.

Pasowanie na przedszkolaka
25 października w przedszkolu odbyło się pasowanie na przedszkolaka.
Był to szczególny dzień dla dzieci, które
we wrześniu przekroczyły próg przedszkola – to był ich pierwszy publiczny
występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Dzieci prezentowały przed
gośćmi umiejętności, które nabyły podczas pobytu w przedszkolu: recytowały
wiersze, śpiewały oraz tańczyły. Po uroczystym występie dzieci, pani Dyrektor
Anna Lewandowska dokonała pasowania na przedszkolaka. Na pamiątkę tego
ważnego wydarzenia dzieci otrzymały
dyplomy oraz upominki.

Dzień Pluszowego Misia
24 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia
przedszkolacy wraz ze swoimi przytulankami – misiami odwiedzili Gminną
Bibliotekę Publiczną. Dzieci chętnie
brały udział w „misiowych” zabawach
zorganizowanych przez panią bibliotekarkę. Z wielkim zainteresowaniem
oglądały również kolorowe książki poświęcone pluszowym misiom.

Dzień Kredki
22 listopada w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Kredki. W tym dniu
kredka znajdowała się w centrum
naszych oddziaływań. Na początku
wysłuchaliśmy piosenki „Kolorowe
kredki”, a potem zastanawialiśmy się
„co by było, gdyby nie było kolorów”.
Tego dnia dominowały zabawy plastyczne. Wystarczyło pobudzić swoją
wyobraźnię, a kolorowe kredki w naszych rączkach malowały przepiękne,
barwne obrazki. Kredki wykorzystali-

A. Mańkowska
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10 PAŹDZIERNIKA ŚW. JÓZEF SANCHEZ
DEL RIO ZOSTAŁ NASZYM PATRONEM
10 października br. Wspólnota Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie obchodziła szczególne święto.
Od tej pory funkcjonująca już piąty rok placówka będzie
prowadziła misję duchową, wychowawczą i edukacyjną pod
patronatem świętego Jose Sancheza del Rio, kilkunastoletniego męczennika z Meksyku, którego niesamowita historia
zainspirowała Deana Wrighta do nakręcenia epickiego filmu
pt. Cristiada.
Wydarzenia mające miejsce w Meksyku lat dwudziestych
XX wieku (znane dziś w historii świata jako powstanie Cristeros) stały się tłem dla niezłomnej postawy młodego chrześcijanina, ogłoszonego 16 października ubiegłego roku świętym Kościoła Katolickiego przez papieża Franciszka.
Uroczystość rozpoczęła się w Kościele parafialnym pw. św.
Jakuba Apostoła w Siniarzewie. Ksiądz Biskup diecezji włocławskiej Wiesław Alojzy Mering przewodniczył Mszy Świętej.
Dalsza część, w tym przemówienia gości, śubowanie na sztandar, przybijanie gwoździ oraz część artystyczna, odbyła się już
w budynku szkoły. Dzieci z koła teatralnego przygotowały wraz
z opiekunami przedstawienie dotyczące życia, walki w szeregach „Żołnierzy Chrystusa“ oraz mocno zapadającej w pamięć martyrologii chłopca, który duchowo był w stanie
sprzeciwić się dyktaturze prezydenta Callesa oraz pozostać
wiernym swojej wierze mimo zadawanych mu straszliwych
męk psychicznych i fizycznych.
Tuż po zakończeniu części oficjalnej uroczystości na zaproszonych gości czekało specjalnie przygotowane menu,
w tym kujawskie specjały
kuchni regionalnej.
Dość burzliwe dzieje
oficjalnie
zlikwidowanej
w 2013 roku i powołanej
na nowo do życia przez
Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich z Częstochowy szkoły zyskały zatem
kolejną ważną kartę w jej
kilkuletniej już historii. Posiadanie świętego patrona
stanowi obecnie istotny
element tożsamości Wspólnoty Szkoły Podstawowej
Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich im. św.
Jose Sancheza del Rio w Siniarzewie.
W imieniu Dyrektora
pani Agnieszki Szczepań-

skiej wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób włączyli się w przygotowanie tak ważnego dla nas
święta. Dziękujemy za uświetnienie uroczystości oraz życzenia licznym przybyłym gościom.

Karolina Gralak
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Wieści z PSP w Sędzinie

Dzień Edukacji Narodowej
12 października w naszej szkole w nastrojowej atmosferze
obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Wierszem i piosenką
podziękowaliśmy za trud włożony w naszą edukację i wychowanie. Złożyliśmy życzenia zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń,
realizacji zamierzonych celów i zadowolenia z życia. Rozbawiliśmy także publiczność, opowiadając szkolne żarty. Było dużo
śmiechu i braw. Szkołę wypełniły kwiaty, a nauczyciele odwdzięczyli się słodkościami. Po apelu Rada Rodziców zaprosiła obchodzących święto na kawę i ciasto. To był wyjątkowy dzień w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie.
Agnieszka Danafeld

oraz pyszny poczęstunek, który przygotowali rodzice pierwszoklasistów. Impreza z pewnością zapadnie na długo w pamięci
uczniom klasy pierwszej.
Katarzyna Marczewska

Wizyta w kinie
Julia Nowak – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego –
zrobiła nam ogromną niespodziankę i zorganizowała dla uczniów
klas IV – VII wyjazd do kina. 20 października wybraliśmy się do
Multikina we Włocławku na film „Emotki”. Tematyka bardzo
współczesna, bowiem emotikony weszły już na stałe do naszego
życia i towarzyszą nam niemal codziennie. Julia z repertuarem trafiła w 10! Wszystkim kinomanom film przypadł do gustu. Będąc
we Włocławku, nie mogliśmy nie wpaść do McDonalds’a i KFC na
pyszne jedzonko. Wyjazd zaliczamy do bardzo udanych.
Agnieszka Danafeld
Narodowe Święto Niepodległości
10 listopada wywiesiliśmy narodowe flagi, ubraliśmy się odświętnie, recytowaliśmy wiersze i śpiewaliśmy patriotyczne pieśni. A wszystko po to, by uczcić bardzo ważne święto dla każdego Polaka, mianowicie odzyskanie przez nasz kraj niepodległości
po 123 latach niewoli. W tym roku 11 listopada obchodziliśmy
99. rocznicę tego wydarzenia. Pamięć o wszystkich ofiarach,
o tych, którzy walczyli, oddali życie za to, byśmy my mogli mieć
swój kraj, jest naszym patriotycznym obowiązkiem.
Agnieszka Danafeld

Ślubowanie pierwszoklasistów
26 października nasi pierwszoklasiści byli głównymi bohaterami Święta Szkoły. Tego dnia miało bowiem miejsce ślubowanie
uczniów klasy pierwszej. Cała uroczystość rozpoczęła się częścią
artystyczną w wykonaniu pierwszaków. Podczas występów wykazali się oni wieloma umiejętnościami: tańczyli Zorbę, grali na
instrumentach perkusyjnych, śpiewali oraz recytowali. W części
oficjalnej cała klasa, czyli dziewięcioro dzieci, przystąpiła do złożenia ślubowania na sztandar szkoły. Następnie pan dyrektor
specjalnym piórem pasował ich na uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sędzinie. Rada Rodziców zafundowała dzieciom
pamiątkowe książki, a wychowawczyni wręczyła pierwsze legitymacje. Przyjemności przewidziano również dla całej społeczności szkolnej. Była to dyskoteka profesjonalnie prowadzona przez
naszego lokalnego artystę pana Radosława Matuszewskiego

Urodziny Pluszowego Misia
22 listopada 2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy 115.
urodziny Pluszowego Misia. Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs
między innymi na największego, najmniejszego i najstarszego
pluszaka. Na tę okazję każda klasa przygotowała krótki występ
z misiem w roli głównej. Uroczystość utrzymana była w radosnej atmosferze piosenki i zabawy. Uczniowie brali udział w konkursie lizania miodu, a także rozwiązywali zagadki. Sponsorem
wszystkich nagród oraz pysznego tortu była Rada Rodziców. Impreza należała do bardzo udanych. Z niecierpliwością czekamy
na kolejne urodziny naszej Przytulanki.
Beata Kurant, Monika Gruzel
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WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKRZEWIE
Śniadanie Daje Moc
8 listopada 2017r. uczniowie klas I-III włączyli się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc” organizowanej
w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania.
Akcja miała na celu zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Wspólnie przygotowany
i spożyty posiłek w każdej klasie połączony był z przypomnieniem
dzieciom ważnej roli śniadania. Uczniowie dowiedzieli się, że
zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Lista 12 zasad
zdrowego odżywiania zaczyna się od mycia rąk, o czym nawet
dorośli często zapominają. Ważne jest też, by jeść pięć posiłków
w ciągu dnia o stałych porach, systematycznie sięgać po nabiał,
ryby, mięsa i ciemny chleb, pić wodę, soki, zamiast napojów gazowanych. Zjadać pięć porcji warzyw lub owoców dziennie. Mowa
była też o niezbędnym ruchu oraz o słodyczach i chipsach, które nie są zbyt zdrowe. W podjętych działaniach i przygotowaniu
śniadania wsparli nas rodzice naszych uczniów. Dzięki nim na
naszych szkolnych stolikach znalazły się kolorowe kanapki, przeróżne sałatki warzywno-owocowe. Nie zabrakło również soków.
Akcja była dla uczniów nie tylko wspaniałą zabawą, ale również
szansą na integrację grupy, zwiększenie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.

Odzyskanie Niepodległości
11 listopada uczniowie klas IV – VI wraz z opiekunami wzięli udział w Mszy Świętej za Ojczyznę. Zaprezentowali montaż
słowno – muzyczny przypominający dzieje naszej Ojczyzny
i obdarowali przybyłych mieszkańców biało – czerwonymi kotylionami. W szkole obchody związane z Dniem Niepodległości
odbyły się 10 listopada. Ich głównym bohaterem był Tadeusz
Kościuszko. Po krótkiej lekcji historii uczniowie udali się do klas,
gdzie czekały ich zadania powiązane z obchodami odzyskania
niepodległości.

siłku dziewczyny pokonały drużynę ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim wynikiem 4:1. Dzięki zwycięstwu
szkolna drużyna awansowała do dalszych rozgrywek, których
celem jest finał wojewódzki. Odbędzie się on w kwietniu 2018 r.
Skład zespołu: Agata Chęś (2 bramki), Oliwia Fabiszak (2 bramki), Zuzanna Mańkowska (bramkarz), Nadia Michałowska, Amelia Pasturczak, Patrycja Wesołowska, Kaja Skowrońska.
Ślubowanie Klasy Pierwszej
20 października 2017 r. był dniem szczególnym dla pierwszoklasistów, ponieważ właśnie wtedy zostali oni oficjalnie przyjęci
do społeczności szkolnej. Na początku dzieci przedstawiły program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni pani Marii Stawińskiej. Następnie złożyły ślubowanie i zostały
pasowane na uczniów przez panią Dyrektor. Dzieci otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne.

Święto Pluszowego Misia
23 listopada obchodziliśmy w szkole Święto Pluszowego Misia. Odwiedziły nas trzy pluszowego misie, które uczyły dzieci
tańczyć i śpiewać. Z okazji urodzin wszyscy zostaliśmy zaproszeni na pyszny tort. Tego dnia mieliśmy również zabawę andrzejkową. Gdy zapadł wieczór, przypomnieliśmy sobie tradycje
andrzejkowe i wróżyliśmy, co nas czeka w przyszłości.

Turniej o Puchar Tymbarka
8.11.2017r. drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Zakrzewie uczestniczyła w Turnieju Piłki Nożnej „Z PODWÓRKA NA
STADION O PUCHAR TYMBARKA”. Po zaciętej walce i wielkim wy-

MS, IW, IS
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Uczę się, poznaję, pomagam
Jesienno-zimowy czas sprzyja refleksjom nad sobą, innymi
i światem. W Gimnazjum Kasprowicza to także czas poznawania
nowej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, doskonalenia
swojego charakteru i „wykuwania” osobowości mądrych, światłych, wrażliwych. Służą temu różne działania, które wspólnie
podejmują uczniowie, nauczyciele i rodzice.
21 listopada uczniowie gimnazjum i siódmej klasy szkoły
podstawowej z opiekunami p. Ewą Marek i p. Kingą Pawlicką wybrali się do Torunia, by uczestniczyć w warsztatach biologiczno-chemicznych pn. „Sztuka fermentacji”. Podczas zajęć
w Młynie Wiedzy przeprowadzali proces fermentacji drożdży,
oglądali drożdże pod mikroskopem oraz dowiedzieli się, jak
upiec dobrze wyrośnięty chleb.

jewskiego, pracowali, by przygotować coroczną wieczornicę
dla społeczności gminy, tym razem pod nazwą „Kartki z kalendarza”. Dzięki niej widzowie mieli okazję zobaczyć, ile pracy
uczniowie i nauczyciele wkładają co roku, by pielęgnować wśród
kolejnych pokoleń miłość do ojczyzny.
Od tego roku szkolnego w budynku gimnazjum działa Szkolny Klub Wolontariatu, którego opiekunami są pp. Karolina
Maciejewska, Magdalena Gąsiorowska, Joanna Karasińska-Mordyl oraz Ryszard Modrzejewski. Budujący jest fakt, że
przynależy do niego 48 uczniów, w tym także siódmoklasiści.
W listopadzie, podczas I Biwaku Wolontariatu, przygotowano
kartki okolicznościowe i „ciasteczka” z masy solnej. Kartki wyślemy do wybranego hospicjum i oddziałów dziecięcych szpitali specjalistycznych, „ciasteczkami” obdarujemy wolontariuszy
Domu Pomocy Społecznej, dla których przygotowujemy „świąteczną niespodziankę”.

Potem w Centrum Chemii w Małej Skali, pod kierunkiem
wykwalifikowanych pracowników, eksperymentowali z różnymi
gazami, badając ich właściwości.
5 grudnia, w Dniu Wolontariusza, poczęstowaliśmy społeczność szkolną słodkimi babeczkami z sentencją na temat radości
i korzyści płynących z bezinteresownej pomocy innym.

Dwa dni później pięćdziesięcioro uczniów oglądało w toruńskim teatrze dwugodzinny spektakl „Zemsta”. Obowiązkowa
lektura – dramat Aleksandra Fredry – stała im się bliższa i bardziej zrozumiała. Bo pamiętajmy, że niełatwo odbiera się teksty
pisane „mową wiązaną”.
Uczniowie intensywnie, pod okiem pp. Anny Grabowskiej,
Violetty Werner, Aleksandry Wilniewczyc i Ryszarda Modrze-

Jak widać intensywnie i skutecznie uczymy się, poznajemy
i pomagamy. Ze świątecznym już optymizmem zapewniamy –
z gimnazjalistów będą Ludzie!
A.L., V.W.
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Jak uchronić się przed przeziebieniem i grypą?
Jesień i zima to sezon zwiększonej zachorowalności na
przeziębienia i grypę, zwłaszcza wśród dzieci i ludzi starszych. Wpływa na to pogoda, zmniejszenie odporności, dieta
uboga w witaminy, niedobór snu oraz przebywanie wśród
zarażonych.
Zwykle narzekamy, że to przez pogodę chorujemy. Jest
w tym dużo prawdy – niskie temperatury i dżdżysta pogoda
sprawiają, że ludzie marzną, a przez to szybko kończą w łóżku z gorączką, katarem i kaszlem. Jednak pogoda nie jest jedynym winowajcą. Ludzie chorują, ponieważ ich odporność
w tym okresie jest osłabiona. Przebywają wśród chorych, są
zmęczeni i często niewyspani. Osłabiony organizm jest więc
łatwym celem dla wirusów i bakterii. Brak odporności to często skutek nieodpowiedniej diety, w której brakuje warzyw,
owoców i wartościowych składników.
Dzięki profilaktyce możemy zabezpieczyć się przed infekcjami, a tym samym zapobiec wizytom u lekarza i przyjmowania lekarstw oraz antybiotyków. Wystarczy zastosować
w praktyce kilka prostych zasad, by zwiększyć odporność
i zminimalizować ryzyko chorób jesienią i zimą. Zadbaj przede
wszystkim o zdrową dietę. Maluch potrzebuje energii, ale też
składników odżywczych oraz witamin i minerałów. Podstawą zimowego menu powinno być pieczywo pełnoziarniste,

kasze, razowy makaron, płatki owsiane, ryby morskie, chude
mięso, jaja, mleko i jego przetwory, a także warzywa i owoce. Dieta powinna obfitować w witaminę C, dlatego należy
jeść paprykę, kiwi, marchew, brokuły oraz cytrusy. Nie zapominajmy o naturalnych antybiotykach, takich jak czosnek
i miód, które zwalczają zarazki i chronią przed infekcjami.
Tak samo ważna jest odpowiednia ilość płynów. Zbyt małe
ich ilości sprawiają, że błony śluzowe nosa i jamy ustnej wysuszają się, a to skutkuje katarem, bólem gardła i zwiększoną
podatnością na infekcje górnych dróg oddechowych.
Kiedy warunki atmosferyczne stają się coraz bardziej nieprzyjemne, mamy tendencję do ubierania się zbyt ciepło.
Oczywiście, wychłodzenie organizmu bardzo często kończy
się przeziębieniem, jednak przegrzanie bywa równie groźne.
Najlepiej dopasować ubiór do panującej pogody i nie przesadzać z ilością grubych warstw, gdy na dworze świeci słońce
i nie ma mrozu.
Przed przeziębieniem i grypą może ustrzec nas także zachowanie kilku podstawowych zasad higieny. Najważniejsze
jest częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, w trakcie którego
pozbywamy się groźnych zarazków. Warto pamiętać również
o regularnym wietrzeniu pomieszczeń i zmienianiu pościeli.
DF
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Czytam, więc jestem
Na zimowe wieczory polecam blisko osiemset stron
zajmującej powieści przygodowo-podróżniczej
Shantaram.
Książkę napisał Gregory David
Roberts urodzony w Melbourne jako Gregory Peter Smith.
W 1978 roku został skazany za napady z bronią w ręku
na dwadzieścia lat więzienia.
Wspomnianą powieść napisał
podczas odbywania kary. Opowiada w niej swoją prawdziwą
historię będącą pochwałą cywilizacji Wschodu (akcja rozgrywa
się w Bombaju), przeplataną romantycznymi i zabawnymi fragmentami. Marcin Meller, znany „pożeracz” książek, napisał
o niej: „Nigdy w życiu nie kupiłem tak wielu egzemplarzy
jakiejś książki na prezenty dla przyjaciół. Wszyscy są wdzięcz-

ni. To jak przypadek ciężkiego uzależnienia: jeżeli przeczytasz
kilka pierwszych stron, jesteś stracony dla bliskich i pracy na
nadchodzący czas”.
Tytułowy „Shantaram” oznacza „boży pokój”. Tak nazwali
głównego bohatera hinduscy przyjaciele. W jego historii odnajdziemy różne motywy – ciemne interesy, handel narkotykami i bronią, fałszerstwa, przemyt, gangsterskie porachunki
– a jednocześnie romantyczną miłość, głębokie przyjaźnie,
poszukiwanie mentora, poznawanie filozofii Wschodu. Powieściowy pamiętnik czyta się naprawdę jednym tchem.
O czym zapewnia
Violetta Werner

Biblioteczne a… b… c…
W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację celową na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” w kwocie 5 320 zł. Dzięki temu biblioteka
wzbogaciła się o wiele ciekawych pozycji książkowych poszukiwanych przez czytelników.

Radosnych, rodzinnych i pełnych miłości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo szczęścia i dobrego zdrowia
w Nowym Roku
dla wszystkich Mieszkańców
składa
Stowarzyszenie Wędkarskie „KARP”
w Zakrzewie.

E. Krzyżaniak
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Andrzejki 2017
Lania wosku co prawda nie było, ewentualnie pot z czoła lub oczko w pończosze mogło polecieć. W każdym razie tegoroczne bodzanowskie andrzejki się odbyły. Przy
największych przebojach ostatnich lat, bawiliśmy się do
5 rano. Choć na dworze listopadowa szaruga, to w nas

gorące serca. Wystarczyło przekroczyć próg, by znaleźć się
w innej rzeczywistości. Migające kolorowe światełka i rytmy, które nikomu nie pozwoliły usiedzieć na miejscu, to
już niestety historia. Może przesadziłam z tym ‚niestety’, bo
przed nami w następnej kolejności święta Bożego Narodzenia i Sylwester. Na pewno spotkamy się przy pokazowym
stole wigilijnym lub przy innej świątecznej okazji. Korzystając z tej możliwości, jaką daje nam nasza gminna gazetka, chcę w imieniu bodzanowskiego Koła Gospodyń życzyć
wszystkim zdrowych i spokojnych świąt, spędzonych w rodzinnym gronie. Bez kłótni, wylewania żalów i bez smutku.
A Nowy Rok, który przyniesie nam wiele zmian (bo przyniesie, prawda?), oby był szczęśliwie płynącym czasem. Dziękujemy za tego „staruszka”. Dużo się działo w tym roku,
było świetnie, oby w nowym nie było gorzej. Ogromną nadzieją napawa mnie ta ósemka na końcu daty, będzie dobrze, musi być. Jak nie, jak tak!!!

Iwona Kapelak

Dom Kultury w Zakrzewie
Czwarty kwartał 2017 roku Dom Kultury rozpoczął zapisami na zajęcia w stałych formach zajęć działających w instytucji (między innymi taniec nowoczesny, pracownia plastyczna, karate, orkiestra dęta, sekcja piłki nożnej, zajęcia fitness,
zumba oraz aerobik). Nową działalnością są sekcje: nauka
gry na gitarze, zumba kids oraz fitness dla seniorów, taniec
breakdance.
W listopadzie z okazji Święta Niepodległości Polski odbył
się koncert z udziałem zespołu muzyczno-wokalnego Retro
oraz Orkiestry Dętej z Domu Kultury w Zakrzewie. Koncert
miał miejsce w Kościele pw. Św. Józefa w Zakrzewie. Podczas
koncertu usłyszeć można było pieśni i utwory o tematyce patriotycznej.
Orkiestra Dęta brała udział w obchodach 33. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki na tamie we Włocławku,
uświetniając uroczystość swoim koncertem.

14

kultura, sport, rekreacja

Kabaret „Byle do setki” zrzeszający seniorów wystąpił
z programem artystycznym pt. „Bajka” w oddziale przedszkolnym w Sędzinie oraz w przedszkolu w Pieraniu, ponadto grupa zagrała koncert dla mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Zakrzewie. Zespół muzyczno – wokalny Retro
uświetnił swoim występem uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Impreza miała miejsce w Dworze Biesiadnym w Zakrzewie.

Rozśpiewani seniorzy odwiedzili również Środowiskowy
Dom Pomocy Społecznej w Wonorzu.

Wspólnie ze świetlicą socjoterapeutyczną dla najmłodszych uczestników zorganizowano wyjazd do Teatru Miejskiego w Inowrocławiu na spektakl teatralny.

Na zakończenie roku 2017 zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do wspólnego świętowania podczas „Sylwestra pod gwiazdami” przy Domu Kultury.
Tradycyjnie w Domu Kultury będzie miał swoją siedzibę
Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 26. finał WOŚP odbędzie się 14 stycznia 2018 r.
Z okazji Świąt pracownicy i instruktorzy DK składają
wszystkim najlepsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas napełni serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności.
Bartosz Podobieński

Kartki z kalendarza

2 grudnia o godzinie 17.00 lokalna społeczność spotkała się w Domu Kultury w Zakrzewie na corocznej wieczornicy przygotowanej przez gimnazjalistów. W tym roku wspomagały nas dzielnie chórzystki
z siódmej i szóstej klasy SP w Zakrzewie. Świętowaliśmy pn. Kartki z kalendarza. Postanowiliśmy cofnąć
się w czasie. Wspominaliśmy kolejne listopadowo-grudniowe wieczornice, oglądając film powstały z nagrań od 2008 roku. Był to czas przeszły, ale połączony z teraźniejszością piosenkami i wierszami, które
wskazywały, że kolejnym pokoleniom zależy na ojczyźnie. Powstała symboliczna Carmen Patria, którą
podsumowała gimnazjalistka Eliza Roszak słowami Mariana Hemara:
By wnuk, zrodzon w wolności, wiedział, co to znaczy
Być wolnym, być u siebie – być Polakiem w Polsce.

Kartki z kalendarza
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